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Resumo: Este trabalho objetiva apresentar dados concernentes ao processo de ensino e aprendizagem dos
conceitos gramaticais em aulas de Língua Portuguesa mediante as referências da psicologia histórico-cultural,
em especial, as teses de Lev Semenovich Vigotski. Na primeira seção apresenta-se o modo como os conceitos
gramaticais se materializaram na pesquisa de mestrado. Na segunda seção, as teorizações de autores da
psicologia soviética figuram como aqueles que defendem um ensino de conceitos escolares de forma
produtiva ao conceberem que o pensamento interno do aluno pode desenvolver-se qualitativamente por meio
da apropriação dos conceitos científicos. Finalmente, na última parte do trabalho, apresenta-se uma
investigação de cunho bibliográfico que, entre os seus resultados, acena pesquisas no âmbito do ensino e
aprendizagem de conceitos gramaticais.
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Resumen: Este estudio objetiva presentar datos relacionados con el proceso de enseñanza y aprendizaje de
los conceptos gramaticales en clases de portugués a través de las referencias de la psicología
histórico-cultural, en particular, las tesis de Lev Semenovich Vygotsky. La primera sección presenta cómo los
conceptos gramaticales se materializaron en la investigación de maestria. En la segunda sección, las teorías
de los autores de la psicología soviética figuran como los que abogan por enseñar a los estudiantes los
conceptos de manera productiva al defender que el pensamiento interno del estudiante puede desarrollar
cualitativamente a través de la apropiación de los conceptos científicos. Finalmente, la última parte del
artículo presenta una fundamentación teórica que, entre sus conclusiones, presenta estudios posteriores en la
enseñanza y el aprendizaje de los conceptos gramaticales.
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Introdução

Este trabalho toma como ponto de partida dados da nossa pesquisa de mestrado em estreita relação com o
nosso percurso no doutorado, já que, algum tempo, estamos empreendendo um processo investigativo sobre
o ensino e aprendizagem dos conceitos gramaticais por escolares no espaço das aulas de Língua Portuguesa a
partir de autores que concebem a linguagem a partir da perspectiva histórico-cultural.

Nesse sentido, na primeira parte deste artigo, apresentamos dados da categoria de análise do relatório de
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mestrado “Os conceitos e o ensino metalinguístico” haja vista ter se constituído como alicerce para a
possibilidade de investigação do processo de ensino e aprendizagem dos conceitos gramaticais. Em seguida,
apresentamos as teorizações de autores da vertente histórico-cultural que, em linhas gerais, argumentam que
o desenvolvimento cultural da criança ocorre por meio da internalização de condutas culturais e históricas
construídas por gerações anteriores, o que garante uma transposição do que é exterior à criança para o seu
pensamento interno ou uma conversão das funções sociais em funções pessoais.

Na última parte do trabalho sinalizamos os caminhos e possibilidades para a nossa pesquisa de doutorado
cujo objeto de investigação trata do ensino e aprendizagem dos conceitos gramaticais em classes dos anos
finais do Ensino Fundamental.

Os conceitos gramaticais nas aulas de Língua Portuguesa

No caminho da construção das categorias de análise da nossa dissertação nos deparamos com dados que
tocaram diretamente nos modos de apropriação dos conceitos gramaticais e como esses conceitos, no
contexto da pesquisa, se presentificaram na relação entre o ensino e a aprendizagem da língua materna.
Nesse sentido, a categoria “Os conceitos e o ensino metalinguístico” foi o espaço onde discutimos e
defendemos que a definição de conceitos acabados e prontos associado ao reconhecimento das
nomenclaturas, acaba por se constituir numa atividade de reprodução, diferentemente de um trabalho de
apropriação no qual os alunos, ao mesmo tempo em que refletem sobre os conceitos, podem aplicá-los de
forma voluntária e consciente. Com as indicações de Vigotski constatamos que o processo de ensino e
aprendizagem deve ultrapassar o caráter de memorização mecânica, no qual os conceitos científicos
aparecem distantes e isolados de situações vivas para os alunos. Interessante notar que o autor russo vai
conceber que um tipo de ensino voltado para um processo apenas por reprodução se torna pedagogicamente
estéril haja vista trazer no bojo um exercício de automatismo com implicações concernentes a uma não
conscientização e, por outro lado, uma não atividade reflexiva sobre os conceitos científicos.

O ponto de partida para a análise da categoria mencionada refere-se a um dado verificado nas sessenta aulas
de Língua Portuguesa observadas no percurso da coleta de dados. Assinalamos que dessas aulas observadas,
em vinte e sete, o ensino de conceitos gramaticais esteve presente de modo desarticulado das práticas de
leitura e de escrita, logo dos possíveis usos que podemos fazer com a língua. E, por isso, no momento de
análise, dialogamos com as premissas histórico-culturais, em especial com as teorizações de Vigotski,
quando, defendem que a escola deve garantir o desenvolvimento intelectual dos alunos tomando como base a
apropriação dos conceitos científicos de modo a garantir que a atividade e as ações no trato com esses
conceitos seja parte constitutiva do pensamento interno do aluno. De outro modo, a perspectiva
histórico-cultural vem acenar que a apropriação de conhecimentos escolares se configura por meio de um
trabalho mediativo no qual ocorra a passagem da experiência social para o da experiência individual.

A ideia, para nós, parte de uma problematização da metalinguagem como o único modo de conceber o ensino
da língua materna nas práticas pedagógicas, o que impõe uma diferenciação entre ensinar língua e ensinar
gramática. Defendemos na nossa pesquisa de mestrado que ensinar língua é mais amplo do que ensinar
gramática uma vez que deve envolver as práticas de leitura, de produção escrita e oral dos diferentes gêneros
textuais em estreita relação com um ensino gramatical que esteja “a serviço” de tais práticas. Embora os
objetivos não estivessem voltados para os modos de apropriação dos conceitos gramaticais no momento da
pesquisa, percebemos que os alunos apenas decoraram sem refletir, aplicar ou mesmo aprender e, nesse
âmbito, não podemos perder de vista que a aprendizagem dos conceitos escolares deve envolver operações
mentais que relacionem a articulação entre o pensamento abstrato – conceitos científicos e o pensamento
concreto – conceitos cotidianos. No ensino e aprendizagem da língua materna trata-se de relacionar a
gramática internalizada que o sujeito faz uso na sua vida social e cotidiana e a sistematização da gramática
escolar. Um trajeto que relaciona o plano empírico a uma sistematização das formas da língua, conforme
podemos ver nas atividades linguísticas, epilinguísticas e metalinguísticas. Cabe destacar que as atividades
linguísticas referem-se às atividades orais e escritas de uso da língua. As atividades epilinguísticas é uma
reflexão sobre os recursos expressivos desses usos e as atividades metalinguísticas é uma reflexão e
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categorização sistemática sobre tais recursos.

No entanto, conforme mencionamos, o que prevaleceu entre as sessenta aulas observadas foi a valorização
da memorização mecânica das definições bem como nomenclaturas dos conceitos gramaticais assegurando,
apenas, as atividades metalinguísticas. Com a apresentação desses dados iniciais, vamos, na próxima seção,
apresentar as teorizações da perspectiva histórico-cultural e sua relação com a nossa pesquisa de doutorado.

O que nos diz a perspectiva histórico-cultural sobre o ensino e aprendizagem dos conceitos no
espaço escolar

Não é de hoje que circula o discurso de que o trabalho pedagógico no espaço escolar ocorra por meio de uma
mediação, embora consideramos que essa categoria aparece nas práticas discursivas dos professores sem
uma articulação com o ensino e a aprendizagem e, por conseguinte, com os modos de apropriação dos
conceitos científicos na escola. O nosso caminho, desse modo, parte do pressuposto de que a categoria
mediação, defendida por Vigotski, tem uma base filosófica materialista-dialética uma vez que o autor defende
que no processo de desenvolvimento humano, desde o seu nascimento, a criança é submetida a uma série de
situações sociais com os seus pares, as quais possibilitam a apropriação de condutas humanas. Há, a todo o
momento, uma relação entre a atividade interna do sujeito configurada na sua subjetividade e uma atuação
na realidade concreta e objetiva que se figura na cultura elaborada pelos seus pares. O sujeito, dessa forma,
interage e imprime ações com/no mundo, ao passo que vai modificando o seu pensamento interno através
dessas ações e, em determinados momentos, isso pode ser feito solitariamente – quando a criança já
internalizou determinada conduta e age de forma autônoma com o universo cultural construído pela
humanidade – e também mediante a atuação de um parceiro social mais experiente que pode mediar a ação
da criança sobre determinado conhecimento que ela ainda não dá conta de interagir autonomamente.
Portanto, a mediação é algo que está em estreita relação com o processo de formação do homem como ser
social, cultural e histórico desde o seu nascimento, diferenciando-o do homem como apenas um ser biológico.
Nesse caso, as teorizações de Vigotski corroboram as premissas de Marx quando este último autor rompe
com os pressupostos filosóficos de sua época e retira o homem do campo da abstração (mundo sensível e
idealista), para reconhecê-lo na realidade sócio-histórica. A consciência humana, para o filósofo alemão, é um
fenômeno social que em contato com outras consciências e instrumentos socialmente construídos materializa
formas de condutas humanas independentes de motivos biológicos (NARDOTTO, 2009).

Conforme dito, a escola é o lugar por excelência onde pode ocorrer o desenvolvimento do pensamento interno
e abstrato do aluno por meio da apropriação dos conceitos científicos, o que promove esse espaço a um locus
de mobilização da personalidade integral do escolar e na sua formação enquanto sujeito. Potencializar o
ensino, dessa forma, torna-se a chave para a interdependência entre a instrução escolar, a aprendizagem dos
conceitos científicos e o desenvolvimento.

Precisamente la instrucción puede intervenir en la marcha del desarrollo e influir
decisivamente en él porque esas fuciones aún no han madurado a comienzos de la
edad escolar y porque la instrucción puede organizar en cierto modo el proceso ulterior
de su desarrollo y com ella determinar su destino (VIGOTSKI, 2001, p. 245).

A partir do momento que o desenvolvimento do pensamento intelectual e teórico do aluno pode ocorrer
através de um ensino sistematizado que garanta a aprendizagem dos conceitos científicos-escolares,
adentramos mais uma vez nas premissas de Vigotski que, por sua vez, partem das condições de produção
investigativa da sua época, as quais mostravam que a maior dificuldade do estudo dos conceitos foi a
ausência de uma metodologia experimental elaborada que permitisse penetrar de forma aprofundada no
processo de formação dos conceitos e estudar a sua natureza psicológica. Por meio de uma revisão dos
estudos no seu espaço de atuação, o autor russo vai evidenciando os equívocos bem como as inconsistências
desses trabalhos a fim de mostrar, por meio de um estudo experimental, o desenvolvimento dos conceitos
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científicos na infância.

Dessa forma, apresenta os diferentes estágios que a criança vivencia ao lidar com o conceito. O primeiro
estágio se manifesta no comportamento da criança de tenra idade e estabelece-se como um momento em
que há uma pluralidade não informada e não ordenada e o significado da palavra é um encadeamento
sincrético que, na percepção da criança, são concatenados em uma imagem mista. O segundo grande estágio
no desenvolvimento dos conceitos abrange as dimensões funcionais, estruturais e genéticas, denominado
pensamento por complexos.

Entre as fases do pensamento por complexos, destaca-se o pseudoconceito que se caracteriza como uma
generalização na mente da criança que se assemelha ao conceito empregado pelos adultos, no entanto,
diferencia-se do conceito propriamente dito pela essência e pela natureza psicológica. Dito de outro modo, os
significados das palavras são dados pelos adultos que interagem com as crianças, mas elas não assimilam de
imediato o modo de pensamento dos adultos porque o percurso intelectual de ambos é diferente: “para a
criança existe o complexo, os equivalentes aos conceitos dos adultos, isto é, os pseudoconceitos” (VIGOTSKI,
2001, p. 193). Nesse caso, a criança aprende muito cedo um grande número de palavras que significam para
ela o mesmo que significam para o adulto e uma possibilidade de compreensão cria a impressão de que o
ponto final do desenvolvimento do significado das palavras coincide com o princípio e que,
consequentemente, não resta lugar para o desenvolvimento (VIGOTSKI, 2001). Ressalte-se que, o fato de a
criança assimilar a linguagem dos adultos faz com que os complexos coincidam com os conceitos dos adultos,
formando o pseudoconceito, o que implica supor que o desenvolvimento dos conceitos no pensamento da
criança não surge cedo e o que surge precocemente é o desenvolvimento da compreensão verbal que não
quer dizer, necessariamente, o desenvolvimento dos conceitos. Tal compreensão verbal entre os adultos e as
crianças é o impulsionador do desenvolvimento dos conceitos infantis, o que supõe verificar que a criança
antes de assimilar no âmbito abstrato o conceito, aplica-o nas experiências do cotidiano.

Inferimos que para além do pensamento comum materializado nos conceitos do cotidiano, há o terceiro
estágio destacado por Vigotski, cujo objetivo consiste em desenvolver a decomposição, a análise e a
abstração dos conceitos. Esse estágio é o momento do surgimento do conceito propriamente dito, quando
uma série de atributos abstraídos torna a sintetizar-se, e quando a síntese abstrata assim obtida se torna
basilar de pensamento com o qual a criança percebe e toma conhecimento da realidade que a cerca.
Verificamos que é o momento em que a criança dá conta de conceber o conceito para além de uma situação
concreta e as palavras alcançam significados no sentido estrito. Desse modo, o

[...] conceito, em sua forma natural e desenvolvida, pressupõe não só a combinação e
generalização de determinados elementos concretos da experiência mas também a
discriminação, a abstração e o isolamento de determinados elementos e, ainda, a
habilidade de examinar esses elementos discriminados e abstraídos fora do vínculo
concreto e fatual em que são dados na experiência” (VIGOTSKI, 2001, p. 220).

Não podemos perder de vista que, entre as funções da escola, deve estar presente a apropriação de um
conteúdo que permita o desenvolvimento do pensamento teórico do escolar. Nas práticas de ensino e
aprendizagem da língua materna, o aluno, a nosso ver, deve tomar consciência das formas da língua que usa
nas situações sociais do cotidiano para, a partir daí, chegar a uma sistematicidade dessas formas
(NARDOTTO, 2007). Essa sistematicidade, a nosso ver, deve voltar-se novamente para as experiências
cotidianas assegurando a seguinte relação dialética: concreto-abstrato-concreto.

A assimilação dos conceitos abstratos não é ponto final da aquisição do
conhecimento. Sua aplicação na solução de tarefas específicas assume
extraordinária importância para passar do plano abstrato ao concreto,
e vice-versa, de forma que os conceitos sejam móveis e ativos e
possam contribuir para o desenvolvimento das funções psicológicas
superiores e a personalidade integral dos sujeitos (NÚÑEZ, 2009).
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Diante do exposto e levando em conta o que anunciamos como percurso de pesquisa, nos interessamos em
problematizar as seguintes questões: como ocorre o processo de ensino e aprendizagem dos conceitos
gramaticais nas aulas de Língua Portuguesa em classes dos finais iniciais do Ensino Fundamental?
Como podemos favorecer um ensino de definições, conceitos e nomenclaturas gramaticais de modo a garantir
que o pensamento teórico da criança se desenvolva?
O que significa possibilitar aos alunos um ensino produtivo dos conceitos gramaticais da língua?

O ensino e a aprendizagem dos conceitos gramaticais nos anos finais do Ensino Fundamental

Ao assumir o texto como unidade de ensino, o ensino gramatical deixa de ser exercício de memorização
mecânica e classificação para se tornar um exercício de reflexão sobre os recursos que a língua oferece, os
quais podem ser utilizados pelos produtores e leitores de textos, a depender das condições de produção
(PCNs-LP).

No eixo análise e reflexão sobre a língua, há uma alusão aos aspectos gramaticais que são concebidos como
relevantes se trabalhados no interior da situação de produção de texto, o que coloca em xeque um tipo de
ensino que sobrecarrega os alunos com uma metalinguagem sem função, justificada apenas pela tradição.
Ressalte-se que para o segundo ciclo (terceira e quarta séries), as propostas de análise e reflexão sobre a
língua ensejam apontar uma maior explicitação de regras de ortografia e de acentuação, bem como da
sistematização de conteúdos de natureza gramatical. Mas, conforme mencionamos, esses conteúdos devem
ser trabalhados em função da necessidade apresentada pelos alunos no processo de produção e compreensão
de textos. Com isso, observamos que os aspectos gramaticais da forma como são concebidos trazem as
formas da língua na dinâmica discursiva dos textos. Desse modo, a gramática desloca-se do estudo da
metalinguagem (categorias de identificação da língua) e das normas de exceção da língua para tornar-se
relevante, ou seja, saber gramática passa a ser utilizar os recursos linguísticos adequados às situações de
interlocução – produção de textos orais e escritos, e prática de leitura.

Diante da divulgação, das assertivas dos PCNs-LP e das diferentes formas de circulação de suas ideias nos
últimos 15 anos, algumas questões podem ser refletidas e, ao mesmo tempo, traduzir-se em ponto de partida
para estudos posteriores, a saber: qual o impacto das indicações do documento nas práticas de ensino da
língua materna nos anos finais do Ensino Fundamental?
Como as professoras estão viabilizando tais indicações?
Qual o tratamento dado ao ensino e aprendizagem de conteúdos gramaticais se levarmos em consideração os
modos de apropriação dos conceitos científicos pelos alunos no espaço escolar?
Com tais questões, passemos para os trabalhos de pesquisa que estão em circulação após a publicação dos
PCNs-LP e tratam do ensino de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental.

Nardotto (2010) ao revisar pesquisas (ALBUQUERQUE, 2001; ALBUQUERQUE et al, 2005; MELLO et al, 2000;
MILLER, 2003 e 2004; MORAIS, 2002; SANTOS, 2009; SILVA, 2004; SILVA E MORAIS, 2009; SOUZA, 2011;
Danitza Dianderas da SILVA, 2011) do Grupo de Trabalho (GT) Leitura, Escrita e Alfabetização que foram
apresentados nas reuniões de 2000 a 2011 da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Educação (ANPED) constatou que tais estudos centraram-se, basicamente, em analisar como professores de
1ª a 4ª séries concebem e praticam o ensino da língua materna (MELLO et al, 2000; ALBUQUERQUE, 2001;
ALBUQUERQUE, 2005; MORAIS, 2002; SOUZA, 2011; SANTOS, 2009). Ressalte-se que o trabalho de
Albuquerque acena que pesquisas posteriores investiguem os saberes/ações das professoras levando em
conta um paradigma para o ensino da língua nos discursos oficiais de orientação curricular. Atrelado a isso,
outros trabalhos analisaram como os alunos podem se apropriar do funcionamento dos aspectos gramaticais
em consonância com a produção escrita de gêneros textuais (MILLER, 2003 e 2004; SILVA, 2004). Ainda
têm-se investigações sobre como os livros didáticos do Ensino Fundamental tratam o ensino da gramática e,
por fim, a investigação de Danitza Dianderas da SILVA (2011) que trouxe dados sobre o processo de
formação de professores tomando como ponto de partida as orientações curriculares.

Nessas condições, constatamos como a produção de conhecimento e as contribuições para o ensino e a
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aprendizagem de conhecimentos gramaticais para o Ensino Fundamental estão em circulação após a
publicação dos PCNs-LP. Ao mesmo tempo, diagnosticamos sobre o impacto das propostas dos PCNs-LP nas
práticas de ensino de língua materna (MORAIS, 2002).

O trabalho de Nardotto (2010) ainda verificou que os trabalhos da ANPED não se voltaram para uma
investigação sobre os modos de apropriação dos conhecimentos gramaticais pelos escolares em aulas de
língua materna. Ademais, as pesquisas acenam para o lugar da formação dos professores que atuam com as
práticas do ensino da língua materna no Ensino Fundamental em estreita relação com um paradigma para o
ensino e a aprendizagem da língua revisto pelas contribuições do campo da linguística, especialmente, uma
inclinação para o distanciamento do tratamento filológico da língua no espaço da sala de aula.

Nessa seara que a nossa pesquisa de doutorado se instala, mas antes de colocarmos as nossas questões,
temos uma referencia bibliográfica corrente (ALMEIDA, 2009; ANTUNES, 2007; BAGNO, 2004 e 2007; BRITO
1997; COELHO, 2009; FRANCHI, 2006; GERALDI, 1996, 1997 e 1999; GNERRE, 2003; NEVES, 2002 e 2004;
PÉCORA, 1999; PERINI 2005 e 2007; POSSENTI,1996; NARDOTTO, 2008; SILVA, 2002; TRAVAGLIA 2002 e
2004). De um modo geral, as ideias desses autores apontam para o redimensionamento, por meio de
sugestões, da “utilização” da gramática nas aulas de Língua Portuguesa. Ademais, o avanço dessas propostas
foi significativo, pois delas emergiram, se não mudanças imediatas na realidade da escola, pelo menos
reflexões em torno dos problemas com o ensino da língua materna. No entanto, destacamos os trabalhos de
Almeida (2009), Antunes (2007), Coelho (2009), Nardotto (2008) e Possenti (1996) já que tais autores
trouxeram dados sobre o ensino e aprendizagem de conteúdos gramaticais para o Ensino Fundamental. No
entanto, do mesmo modo que os trabalhos da ANPED, essa referência bibliográfica não aprofunda questões
relacionadas ao ensino e aprendizagem dos conceitos gramaticais no espaço das aulas de língua materna.

Diante do exposto e levando em consideração a publicação dos PCNs-LP e as diferentes pesquisas verificadas
por nós, acreditamos ser um momento oportuno para avançar em questões concernentes sobre os modos de
apropriação dos conceitos gramaticais e como isso está presentificado no processo de ensino e aprendizagem
no interior das aulas de língua materna no Ensino Fundamental.

A guisa de considerações finais, concordamos com Vigotski (2001) quando defende que se não for
proporcionado a criança novas experiências com estruturas gramaticais e sintáticas, torna-se inócuo o seu
ensino. Luria (1986) faz uma crítica à análise formal sintática da frase, quando se separa essa análise dos
possíveis sentidos da palavra, da língua viva. Além disso, os postulados da perspectiva histórico-cultural
indica a escola como espaço, por excelência, para as transformações qualitativas no desenvolvimento
intelectual do aluno e, nesse âmbito, não podemos deixar de mencionar que esse espaço se constitui muitas
vezes como o único lugar de apropriação do conhecimento “mais elaborado” por nossas crianças. E pensando
nelas é que emerge a necessidade de refletir as contribuições teóricas da referida perspectiva.

Por meio de tais contribuições, os nossos estudos têm acenado que, para além de um ensino pautado na
memorização mecânica de nomenclaturas e regras gramaticais, há possibilidades para a integração das
atividades de leitura, de produção e de análise e reflexão sobre a língua em torno da diversidade de gêneros
que circulam nas esferas sociais de uso da linguagem. Nesse contexto, levantamos uma questão: como está
ocorrendo o ensino e aprendizagem de definições, conceitos e nomenclaturas gramaticais no Ensino
Fundamental se os PCNs e as pesquisas acenam as práticas de leitura, de escrita e uma possível análise
linguística?
Possíveis respostas podem nos possibilitar avançar no debate sobre o ensino da língua com suas respectivas
práticas de leitura e de produção de gêneros textuais orais e escritos e, sobretudo, o lugar do ensino de
definições, conceitos e nomenclaturas gramaticais no Ensino Fundamental. Acreditamos que

Um excelente diagnóstico do problema oferece, em si mesmo,
melhores recursos de implementação de ações que superem ou
transformem sua situação. [...] A pertinência e a eficiência das
possíveis ações sobre um campo problemático dependem de uma
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rigorosa pesquisa ou de um cuidadoso diagnóstico sobre essa situação
(GAMBOA, 2012, p. 112).
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